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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
FLORIANT A - AKC/LUMA A : 9 – 20 

AKC/Luma na 3 wedstrijden alleen op kop 
 

Aanval:  Sayer - Raf - Maite - Shiara  
Verdediging: Jari - Levi - Jiska - Jade 
Ingevallen: Dennis - Shari  
Scheids:  Tina Van Grimbergen – Renske Dardenne (redelijk) 
 
Doelpunten 
Voor de doelpunten van deze wedstrijd zal je even moeten wachten tot volgende week vermits we onze kaft lieten 
liggen op Floriant en de mensen uit Merelbeke ze pas vanavond kunnen terugbezorgen. 
 
Voorbeschouwing 
Vorig seizoen trokken we met een 0 op 4 naar Floriant, stonden we een ganse wedstrijd aan de leiding en lieten we 
het liggen op het einde van de wedstrijd en stonden we met een 0 op 6 na drie wedstrijden troosteloos, samen met 
Scaldis, op de laatste plaats. Dat het AKC/Luma van vorig seizoen in niks te vergelijken is met dat van dit seizoen 
werd de voorbije weken al duidelijk. De ploeg die we nu aan het werk zien straalt zelfvertrouwen en vooral 
speelvreugde uit en gaat door het vuur voor elkaar. Jarre en Siebe waren afwezig wegens Amerika-reis, hun 
vervanger Lars, liep vrijdagavond tijdens de training spijtig genoeg een blessure op aan de voet en bijgevolg kwam 
Rafke voor het eerst in zijn korfbalcarrière aan de ingooi van een wedstrijd van onze fanions. We hadden er echter 
alle vertrouwen in dat het ook nu zou lukken en later bleek dat niemand van de 10 spelers die tussen de lijnen 
kwamen ons teleurstelde. 
 
Moeilijk begin door de naar alle kanten draaiende wind 
Aanvankelijk kwamen we niet in ons spel wat weinig te maken had met onze tegenstrevers maar meer door de 
vervelende wind die plots de kop had opgestoken en uit alle hoeken leek te komen. Het was moeilijk om zuiver te 
schieten en we hadden het dan ook moeilijk om tot scoren te komen. Gelukkig brachten de Merelbekenaars er niks 
van terecht en konden we van bij aanvang toch nog de wedstrijd stevig in handen nemen. Want ook dat is het 
nieuwe AKC/Luma, ook al gaat het even moeilijk en vinden we niet direct de juiste oplossing, er wordt geduldig 
gespeeld, de kansen komen vanzelf en de doelpunten zullen wel vallen en dat gebeurde dan ook. 
We zagen ook veel meer diepgang in ons spel met als gevolg een resem strafworpen voor de onzen, de drive inside 
van Jiska, Shiara en Sayer leverde op, Maite pakte alles weg wat er te pakken was, Jade liep op wolkjes en speelde 
een knappe partij, Jari was, zoals we dat van hem gewoon zijn, heer en meester in de rebound en dirigeerde zijn 
vak op meesterlijke wijze (dat het wat langer duurde vooraleer hij zelf de mand vond nemen we erbij), Levi zette 
overal druk en wist ook deze week weer de mand te vinden en onze youngster Rafke deed het uitstekend. Het 
samenspel met maatje Sayer verliep vlekkeloos en Rafke legde er dan ook nog eens enkele binnen. Dat we zelfs 
zonder Jarre, Siebe en Lars nog over een uitstekend achttal en een uitstekende bank beschikken wil zeggen dat we 
fantastisch zitten voor dit én de volgende seizoenen. 
 
Geen wedstrijd 
Dat er van een echte wedstrijd nooit sprake was pleit maar alleen in het voordeel van de onzen. Met de rust stond 
er een voor Floriant onoverkomelijke 3 – 7 op het bord en was de wedstrijd al lang gespeeld. De gekende vechtlust 
van Floriant verdween in het niets tegenover de klasse die AKC/Luma uitstraalde, onze meisjes en jongens 
kwamen op geen enkel vlak in de problemen en controleerden de wedstrijd van begin tot einde. 
 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 

  
Nummer 5                                    Jaargang  96                      3 september 2018 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 2 

Showtime 
In de tweede helft duwde AKC/Luma het gaspedaal nog wat dieper in en legde er liefst 13 in het mandje om af te 
sluiten met een twintiger, in de gegeven weersomstandigheden een bijzonder knap resultaat te noemen. Onze 
fanions duwden door en liepen verder en verder weg van de Stroppen. Er werden enkele pareltjes op de mat gelegd 
waarbij de combinaties tussen Sayer en Raf ons deden watertanden en waarbij de onvoorstelbare doorloopbal van 
Sayer het absolute hoogtepunt vormde. “Flubberen” Sayer scoorde uit een onmogelijke positie één van de mooiste 
doorlopers die we ooit zagen. Klasse! Zelfs de tegenstrever van Sayer was onder de indruk. 
 
Invallers doen het ook 
Dennis kwam in, eerst ipv Levi, daarna in plaats van Rafke en bewees meteen zijn klasse en korfbaldoorzicht. 
Sharike mocht het voor de tweede achtereenvolgende week komen bewijzen en deed het opnieuw voortreffelijk. 
Scoorde ze vorige week nog uit haar eerste poging, dan lokte ze nu een stip uit bij haar eerste actie. Twee invallers 
om “U” tegen te zeggen. Eender wie er in het veld stond er veranderde niks aan het spel, iedereen kan en wil met 
iedereen spelen en zet zijn beste beentje voor, zo zien we het graag. 
 
Eerste plaats en nu… doorgaan! 
Wie op voorhand had gezegd dat we na drie speeldagen alleen op kop zouden staan (Kwik kan nog op gelijke 
hoogte komen indien ze hun inhaalwedstrijd tegen Voorwaarts winnen) hadden we voor gek verklaard. Maar zie, 
dankzij de geweldige inzet van ons team staan we met het maximum op kop. Volgend weekend zijn we op twee 
vlakken actief, vrijdagavond voor de Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) op en tegen onze vrienden 
van Spartacus/NDN, zondag thuis voor de competitie tegen Boeckenberg. Indien we die beide partijen winnend 
kunnen afsluiten ziet het er wel bijzonder mooi uit. De concentratie houden en verder blijven werken en het zou 
wel eens een heel mooi seizoen kunnen worden. Go for it team! 
 
Ook B en C sluiten winnend af 
En ook dat was de voorbije jaren niet altijd het geval: onze B en C-ploeg wonnen in Merelbeke. De C-tjes deden het 
met ruime 10 – 14 cijfers. Toch een negatief puntje aan deze wedstrijd, Andreas ging door zijn enkel en diende 
gekwetst het veld te verlaten, we hopen dat de blessure meevalt en dat hij snel terug tussen de lijnen zal staan. 
Onze B-ploeg moest knokken tot de laatste seconde. Zij kwamen drie doelpunten voor maar moesten toezien hoe 
Floriant met nog 10 minuten op de klok terug gelijk kwam. We kregen toen enkele magistrale wissels van Mitch, 
die Dennis telkenmale terug in aanval inbracht en deze laatste tekende voor vier doelpunten op rij. Hij bracht ons 
eerst met twee treffers van 9 – 9 naar 9 – 11, Floriant scoorde tegen, Dennis werd ingebracht in het andere vak en 
legde de 10 – 12 binnen, opnieuw Floriant op het scorebord, geen erg dacht Mitchke we brengen Dennis terug naar 
het andere vak en hij tekende meteen voor de 11 – 13 eindstand. Met een vier op een rij sleepte hij samen met zijn 
teamgenoten de overwinning uit de brand. Knap, niet alleen van Mitch en Dennis maar van gans het team. Ook zij 
blijven uiteraard op kop! 
 
De stand 
 
AKC/LUMA A  AKC/LUMA B AKC/LUMA C 
1. AKC/Luma 6 
2. Kwik 4 
3. Boeckenberg 4 
4. Sikopi 3 
5. Borgerhout/GW 2 
6. Voorwaarts 2 
7. Floriant 1 
8. Putse 0 

1. AKC/Luma 6 
2. Kwik 4 
3. Borgerhout/GW 3 
4. Voorwaarts 2 
5. Floriant 2 
6. Putse 2 
7. Boeckenberg 2 
8. Sikopi 1 

1. AKC/Luma 4 
2. Sikopi 3 
3. Putse 2 
4. Borgerhout/GW 2 
5. Floriant 1 
6. Voorwaarts 0 

 
Pit 

 

Spreuk van de Weuk 
De, in de lucht uitgevoerde, achterwaartse, 

                           onderhandse lay-up van Sayer, 
Kon onmogelijk nog fraaier! 

Ps. Vanaf nu gekend als “Een Sayerke doen” 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 2018 
 

20u00: SPARTACUS/NDN A - AKC/LUMA A 
Beker van België – Trofee Gaston Van Steenbergen 
De Maeyer Brooklyn – Dewinter Maite – Driesen Shiara – Duchesne Thalia – Frensh Jiska – Leprince Shari – 
Merckx Jana – Rottiers Jade  
De Ryck Raf – De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Harrus Wim – Huppertz Lars – Jobe Sayer – Van den Dycke 
Levi – Van Harneveldt Yve  

 
 

20u30 : RIJKO 2 - AKC/LUMA 3 
Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael 
Lynn – Vanherck Yacine – Vlyminckx Nadia 
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens 

 
ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018 

 

15u30: AKC/LUMA A – BOECKENBERG A 
14u00: AKC/LUMA B – BOECKENBERG B 
Cortois Ellen – De Maeyer Brooklyn – De Pauw Anthe – Dewinter Maite – Dirkx Imke – Driesen Shiara – Driesen 
Yamina – Duchesne Thalia – Francken Amber – Frensh Jiska – Grootaert Yent’l – Leprince Shari – Merckx Jana – 
Peeters Steffi – Rottiers Jade – Sporen Niki – Vanherck Elke 
Campsteyn Aaron – De Ley Jarre – De Ley Jelle – De Ley Siebe – De Ryck Raf – De Vogelaere Dennis - Deloffer 
Jenthe – Duchesne Andreas – Fontyn Sten – Hardies Jari – Harrus Wim – Huppertz Lars – Jobe Sayer – Mollet 
Simen – Van Daele Kevin – Van den Dycke Levi – Van Harneveldt Yve – Van Herck Robbie – Vervoort Yari 
 

10u00: RIVIERA/DEURNE 2 - AKC/LUMA 2 
Embrechts Kris – Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy 
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk 
 

11u00:  AKC/LUMA 4 – RIVIERA/DEURNE 6 
Duchesne Martine – Pals Sandra - Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen 
Wendy - Wittebolle Lieve 
Claessens Eric - De Prins Patrick – De Prins Toby – Dewinter Robbrecht – Van Harneveldt Robert – Van Tilburg 
Wolfgang 
 
 

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

15/09/2018 14:00 U12 Afd C AKC/Luma NEERLANDIA A 

15/09/2018 14:45 U16 Afd C FLORIANT A AKC/Luma A 

15/09/2018 15:00 U16 Afd B TEMSE AKC/Luma B 

15/09/2018 15:00 U19 Afd D AKC/Luma B CATBA B 

15/09/2018 15:30 U19 Afd A AKC/Luma A HOB/MERCURIUS 

16/09/2018 0:00 Topleague C VRIJ AKC/Luma C 

16/09/2018 9:00 2De Gew B MINERVA 4 AKC/Luma 4 

16/09/2018 9:45 U14 Afd A SCALDIS SPARTACUS/NDN 

16/09/2018 11:00 1Ste Gew A ASKC 2 AKC/Luma 2 

16/09/2018 9:45 1Ste Gew C VOORWAARTS 3 AKC/Luma 3 

16/09/2018 14:00 Topleague B KWIK B AKC/Luma B 

16/09/2018 15:30 Topleague A KWIK A AKC/Luma A 
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

U14 Afd A FLORIANT A SPARTACUS/NDN 2  7 

U12 Afd C AKC/Luma CATBA 6  1 

U16 Afd C AKC/Luma A VOORWAARTS A 17  3 

U19 Afd D AKC/Luma B BOECKENBERG 6  25 

U19 Afd A AKC/Luma A SCALDIS 20  14 

1Ste Gew C AKC/Luma 3 GANDA 2 23  9 

1Ste Gew A AKC/Luma 2 BLAUW WIT 2 10  19 

U16 Afd B AKC/Luma B VOBAKO B 4  9 

2De Gew B BOECHOUT-VREMDE 2 AKC/Luma 4 11  4 

Topleague C FLORIANT C AKC/Luma C 10  14 

Topleague B FLORIANT B AKC/Luma B 11  13 

Topleague A FLORIANT A AKC/Luma A 9  20 
 
 
 
 
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
KBKB, DISCIPLINAIR COMITE EN COMITE BEROEPEN: EEN LACHERTJE 
Maandag jl hadden wij (Marc, Chris en ikzelf) de eer en het genoegen aanwezig te mogen zijn op het Comité van 
Beroepen naar aanleiding van ons protest tegen de straf van 1000 k (500 euro) die ons werd opgelegd voor de 
onregelmatigheden na de kruisfinale tussen Kwik en AKC/Luma. Onze voorzitter had een serieus betoog in petto 
en ook de mensen van Kwik waren uiteraard niet akkoord met de opgelegde straf. Wij kwamen samen met het 
Comité Beroepen o.l.v. Wim Maerevoet, een afvaardiging van Kwik (Joerie Isenborghs en Ken Coeckaerts) en de 
aanklagende partij zijnde de KBKB (André Martens en de secretaris van de KBKB, David Van Den Bosch) 
bijgestaan door een verantwoordelijke van het Comité Veiligheid (Werner Van Leemputten). De standpunten 
werden uiteengezet en er werd gediscussieerd, we hadden het gevoel dat er wel werd geluisterd naar de 
argumenten van beide verenigingen maar dat was louter een indruk want later zou blijken dat men helemaal niet 
had geluisterd en dat we gewoon onze tijd hebben zitten verdoen op een vergadering van meer dan twee uur…), 
alsof we niks beters te doen hebben! 
 
De uitspraak die volgde is de meest belachelijke die we ooit hoorden. We citeren even uit de uitspraak: 
Het Comité Beroepen verklaart de beroepen gedeeltelijk gegrond. Het Comité Beroepen bevestigt de uitspraak in 
zoverre een boete wordt opgelegd wegens ernstig wangedrag van supporters en spelers en wijzigt de strafmaat. 
Overeenkomstig art. 6 van de Deontologische Code worden beide clubs, rekening houdend met voormelde 
verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot de minimum geldboete van € 500 elk. 
De kosten van het geding vallen ten laste van zowel K. AKC/Luma als K. Kwik K.C. 
 
Kunnen jullie mij vertellen wat er is gewijzigd als een boete van 1000 K, zijnde 500 euro wordt gewijzigd in een 
boete van 500 euro? Inderdaad: niks, nada, noppes, er veranderde niks.  
 
De bobo’s van de KBKB hebben dus hun slag thuis gehaald en AKC/Luma werd gestraft voor een feit waaraan wij 
geen enkele schuld treffen. We hopen dat ze nu beter zullen slapen en ons voor de rest met rust laten met hun 
kinderachtige spelletjes, waaraan wij in de toekomst zullen weigeren deel te nemen. 
 
SPORTIEF 
Zaterdag ging onze jeugd eindelijk van start. We zagen makkelijke overwinningen van de U12 tegen Catba, de 
U16A tegen Voorwaarts en de U19A tegen Scaldis, terwijl Boeckenberg U19A té sterk was voor onze U19B, terwijl 
onze samengestelde ploeg van Spartacus/NDN en AKC/Luma U14 in Floriant gingen winnen met 2 - 7. Er was 
heel wat volk naar AKC/Luma afgezakt, het zonnetje scheen en het werd dus een top-zaterdag, blij dat we terug op 
zaterdagmiddag in de ons o zo vertrouwde kantine kunnen vertoeven. Het werd een uiterst amusant middagje in 
onze kantine. 
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Er heerste zaterdag wat commotie rond het al dan niet meespelen van Raf in de U19A omdat hij ook zondag nog 
moest aantreden met onze fanions, maar er werd na wijs overleg met de coachen van fanions en U19A enerzijds en 
de sporttechnische cel anderzijds een aanvaardbaar compromis uitgewerkt. Toen na 15 minuten de stand in de 
wedstrijd AKC/Luma U19A – Scaldis U19 al opgelopen was tot 8 – 0 mocht Raf beschikken en zich beginnen 
voorbereiden op de wedstrijd van zondag. De volwassen manier van compromis afsluiten en het gezond verstand 
haalden bij AKC/Luma nog maar eens de bovenhand en daarmee kunnen we maar alleen uiterst tevreden zijn. 
 
Op zondag gingen onze U16B onderuit tegen Vobako en was het de beurt aan de onze gewestelijken om voor het 
eerst in dit nieuwe seizoen aan de slag te gaan. AKC/Luma 3 kreeg korfballes van het veel te sterke Blauw Wit 2, 
met een Nederlands international van twee jaar geleden in de rangen. Bij AKC/Luma 3 stond er geen maat op de 
schotkracht van Nick Mertens met als resultaat een mega-overwinning op Ganda en het slechts van al verliep de 
wedstrijd van AKC/Luma 4. Zij gingen niet alleen zwaar onderuit tegen Boechout 2 maar zagen Eric Claessens in 
zijn allereerste wedstrijd na enkele minuten al terug uitvallen met een achillespeesblessure nadat hij nochtans 
zijn eerste schot had binnen gegooid. We hopen dat de kwetsuur meevalt, maar denken dat het verstandiger is om 
het korfballen toch maar in de ijskast te stoppen 😊 en samen met ondergetekende de toog te doen draaien. 
In de namiddag trokken onze fanions naar Floriant en wat jaren een moeilijke verplaatsing bleek was nu een 
makkie. Zowel A, B als C keerden met de overwinning terug en staan alle drie op kop van de rangschikkingen. 
Prima werk van onze teams en coachen! 
Volgende vrijdag spelen we onze bekerwedstrijd tegen Spartacus/NDN en kopen we dat er binnen 14 dagen een 
vervolg komt tegen Voorwaarts. Zaterdag zijn er gans de dag de testen voor onze jeugd en ’s avonds is er de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering. Iedereen op post aub. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 18 
Winnaars: Jetty Luypaers en Chris Van Riet 

 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: niemand 
Bedrag: € 23,62 in de pot voor volgende week  
 
4. DROEVIG NIEUWS (2) 
We vergaten vorige week te vermelden dat ook onze leden Yaro en Pixie de achterkleinkinderen van Maria Goris 
(weduwe Alfons Pooters – mama van Irma Pooters) uiteraard zwaar getroffen werden door het overlijden. Met onze 
excuses, maar zoals mama Kim het zo welsprekend kwam te zeggen “We kunnen niet alle families kennen” 
De uitvaartplechtigheid van vrijdag jl werd bijgewoond door vele AKC-ers, het werd een mooie plechtigheid 
waarbij de zachte kant van Maria door iedereen nog eens in de verf werd gezet. 

Pit 
  
5. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
Onze super-actieve Evenementencel (bestaande uit Anneke, Mu, Chris, Pat, Tom, Albert, Sam, Sven en Pit) heeft 
het programma voor het seizoen 2018-2019 zo goed als volledig klaar. Noteer al met stip volgende activiteit in uw 
agenda. 

 Tot einde september: Wandelrally door Oud-Antwerpen 
 Vrijdag 5 oktober: Fuif “Oktoberfest” (Sam) 
 19-20/10 : 36 uren van AKC/Luma met 

o Quizavond op vrijdag (samenstelling Robbie en Kevin – presentatie: Robbie – jury: Pit 
en Inge) 

o Tussen Twee Palen (Pit) en petanquetornooi (Pat)/kubbtornooi (Sven) op zaterdag  
o Spaghetti-avond (Albert) op zaterdag en tussen de middag belegde broodjes (Christel)  

 Nieuwjaarsreceptie (Evenementencel) op 4 januari 
 Restaurantdag (Bjorn en Albert) op zondag 2 december 
 Dartstornooi (Jari en Pit) op zaterdag 27 oktobere 
 Kubb-Tornooi (Sven) op zaterdag 20/10 (zie boven bij 36 uren) 
 Faute Fuif op 9/3 (Sam) 
 AKC/Luma Rommelmarkt (Anneke Peeters) op 7/4 
 Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op nieuwe locatie en aankomst op AKC op 18 mei 
 Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en tasting (Sam) 
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 

 

Pit 
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6. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 
Hieronder al enkele van de populaire webshops. 
- Alledaagse boodschappen: ColliShop, Hema, Blokker,... 
- Elektro: CoolBlue, Krëfel,... 
- Reizen: Booking.com, Roompot, Sunweb, Sunparks, Expedia,... 
- Kleding: JBC, Zeb, Vero Moda, Jack & Jones, E5 Mode, Torfs,... 
- Daguitstappen: Plopsa, Walibi, Indoor Skydive, Bellewaerde,... 
- Kindershows: K3 Show, Bumba Show, Plop Show 
- Speelgoed: Fun, Bart Smit, Studio 100 webshop,... 
- Food: Pizza Hut, Domino's 
Zet onze Trooper pagina alvast in uw favorieten!  

Sam Bedeer 
 

 
7. RACE FOR THE CURE - ANTWERPEN - 30/09/2018  
Belofte maakt schuld. Al voor de 9de keer doen we mee.  
Omdat iedereen wel iemand kent, binnen een ploeg, binnen een team, in de familie of vriendenkring... 
Korfbal speel je met 8 in een team en 1 op 8 vrouwen krijgt borstkanker.  
Best confronterend... 1 dame per wedstrijd dus! 
Kom daarom deze éne zondag eens met ons meelopen (6km) of wandelen (3km), 
 en ga wat later langs je club om je fanions aan te moedigen. 
'T IS VOOR HET 'GOEDE' DOEL, leden van àlle korfbalploegen welkom! 
Inschrijven: rechtstreeks via de website www.think-pink.be/nl/raceforthecure 
Teamcode: EEAE2  
of bij Katy Embrechts via korfbalgoesthinkpink@gmail.co 
Opgelet nieuwe locatie: Linkeroever, Frederik van Eedenplein! 
Hoe INSCHRIJVEN? 
Ga naar: https://www.think-pink.be/nl/acties/d/a/4811 
Gebruik de button: Schrijf je in bij een team. 
Onze teamcode: EEAE2 
Gelieve je inschrijvingsgeld te betalen op: 
Rekeningnummer: BE16 0882 7126 8474, op naam van Korfbal goes Think Pink. 
Tot volgende maand! 
 

Bedankt alvast,  
Katy Embrechts 
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8. HULP GEVRAAGD BIJ ONS BOUWPROJECT 
Dat bouwen en velden aankopen handenvol geld kost is duidelijk. Daarom komen we even bij u aankloppen om ons 
zoveel mogelijk te steunen. We willen trachten om het deel van het kunstgras waarvoor we zelf voor de kosten 
dienen op te draaien (zo’n slordige 62.000 euro) volledig te laten sponsoren door bedrijven, leden, vrienden,  
sympathisanten, ploegen… 
 
Het eerste grote project hierbij is het sponsoren van de drie velden, die we verdelen in zes vakken en waarvoor we 
een bedrag van 8.000 euro per vak vragen. Indien jullie een firma of bedrijf kennen waarvan je denkt dat zij 
daarvoor in aanmerking komen, horen we het graag. Het oorspronkelijke idee was om in ieder vak het logo van de 
sponsor aan te brengen maar dat blijkt niet haalbaar. We zullen dan ook een gepaste oplossing uitwerken om deze 
sponsors zoveel mogelijk in het daglicht te plaatsen (we denken hierbij aan boarding, matten met het logo op, vaste 
of losse panelen…) 
 
Het tweede grote project is om gezamenlijke acties op poten te zetten en geld in te zamelen. We denken hierbij aan 
het organiseren van een restaurantdag, een ploeg die tegen betaling een uitdaging aangaat, een ploeg sponsoren 
voor de doelpunten die ze zullen maken in een periode van bijvoorbeeld een week/maand/seizoen 
. 
Mogelijks is voorgaande niet voldoende om volledig rond te komen en vinden we geen zes grote sponsors, in dat 
geval wordt het derde project belangrijk. In dat geval rekenen we op jullie, spelers, supporters, sympathisanten. Je 
kan zelf één vierkante meter/meerdere vierkante meters kunstgras sponsoren aan 20 euro per vierkante meter. 
We zorgen voor een wekelijkse update van de vorderingen van de sponsoring 
• op Facebook 
• op onze website 
• in onze Flitsen 
 
 
We publiceren alle namen van privépersonen en firma’s die iets hebben bijgedragen.  
Op deze manier kan je intekenen op ons project. Gebruik zelf het formulier of tracht het ook aan andere 
geïnteresseerden te bezorgen. Bijkomende formulieren kan je op eenvoudig verzoek bekomen. 
Je kan bijkomende formulieren verkrijgen door een mailtje te sturen naar patrick.van.dyck@gmail.com. Geef het 
formulier nadien volledig ingevuld af aan Chris Van Riet of mail het naar chrisvanriet2@gmail.com 
 

Ondertussen kregen we de bevestiging van onderstaande personen die 
ons project willen sponsoren (uitgedrukt in vierkante meter).  
Wie wordt de volgende? 
Frank Wilms: 1 
Jef Windels: 1 
Ronny Remeysen: 1 
Familie Palinckx-Verhoeven: 10 
Luma: 50 
Jos Duchesne: 100 
Duchesne en partners: 90 

 
Pit 
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Zaterdag 8 september 2018 – 20.00 u 

 
  Agenda :  - openingswoord van de voorzitter 
                     - controle van de volmachten en de aanwezigheidslijst 
                     - aanstelling van het stemopnemingsbureau 
 
1.          Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 29 september 2017. 
2.1.       Kennisname van de verslagen van de commissies. 
2.2.       Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur. 
3.          Bevestiging van de benoemingen als erelid, lid van verdienste en lid van sportverdienste 
4.          Interpellaties. 
5.1.       Kennisname van het verslag van het comité van toezicht. 
5.2.       Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2017-2018.. 
5.3.       Décharge van de penningmeester en de bestuurders. 
6.1        Goedkeuring wijziging in het Huishoudelijk Reglement betreffende de inningsperiode van de lidgelden. 
6.2.       Vaststelling van de bijdragen voor 2019-2020. 
6.3.       Vaststelling van de begroting voor 2018--2019. 
7.1.       Verkiezing van bestuursleden. 
7.2.       Verkiezing van de voorzitter. 
8.          Aanstelling van het comité van toezicht voor 2018-2019. 
9.          Varia. 
 
Toelichtingen : 
1. punt 7.1. :   

  Kandidaturen hiervoor kunnen schriftelijk worden ingediend tot 1 september 2018 bij de 
  secretaris Martine Duchesne. 

2. punt 9. :  
 Enkel vragen die schriftelijk ingediend werden bij de secretaris, Martine Duchesne, Marsstraat 52, 

2900 Schoten, vóór 10 september 2018, worden behandeld. 
3. Toevoegingen aan de agenda kunnen mits inachtname van de statutaire bepalingen. 
4. Stemgerechtigd zijn alle effectieve leden die 16 jaar geworden zijn, in orde zijn met hun bijdrage en 

tenminste 1 jaar effectief lid zijn van de vereniging. 
 
Martine Duchesne 
Secretaris 

               Marc Bocxstael 
                                                                                               Voorzitter 

 
Hieronder en verder in deze Flitsen vindt u de jaarverslagen van de raad van bestuur en de verschillende 
commissies. Lees deze eens na en indien je vragen hebt kan je die zaterdag a.s. stellen mits daarvan eerst onze 
secretaresse van in kennis te stellen 

 

Jaarverslag van de raad van bestuur  
over het clubjaar 2017-2018 

 
1. Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 De jaarlijkse algemene vergadering vond plaats in het clubhuis op 27/09/2017 
 Er waren 43 stemgerechtigden. Samen met 14 volmachten betekende dit 57 stemmen. 
 Volgende bestuurders worden herkozen voor een periode van 2 jaar; ze waren uittredend en herkiesbaar: 

Franky De Meester (57/57), Bjorn Denie (56/57), Martine Duchesne (57/57), Pit Van Dyck (57/57) en Chris Van 
Riet (57/57) 

 Uittredend en niet herkiesbaar: Rita Van Steenbergen 
 Uittredend: Kristel Monnoyer 
 Er werden 2 kandidaturen rechtmatig ontvangen: Bert De Ley en Andreas Duchesne.  Zij werden verkozen 

met 57/57. 
 Het aantal bestuurders blijft daarmee op 12. 
 Met alle stemmen (57 op 57) werd Marc Bocxstael herkozen als voorzitter van AKC.  
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2. Raad van bestuur 2017-2018 
 (tussen haakjes het aantal bijgewoonde vergaderingen op een totaal van 11) 

 Marc Bocxstael, voorzitter (11) 
 Chris Van Riet, penningmeester (11) 
 Franky de Meester, ondervoorzitter (11) 
 Pit Van Dyck, ondervoorzitter (11) 
 Martine Duchesne, secretaris (10) 
 Ben Jassin (9) 
 Sam Bedeer (8) 
 Sandra Kegeleers (10) 
 Bjorn Denie (11) 
 Tom Wellens (8) 
 Bert De Ley (9) 
 Andreas Duchesne (9) 
 
4. Commissies 
4.1. Jeugdcommissie 
Zie afzonderlijk jaarverslag  
 
4.2. Evenementencel 
Zie afzonderlijk jaarverslag 
 
4.3. Sporttechnische cel 
Net zoals vorig jaar werden de strikt sportieve zaken behandeld door de sporttechnische cel. Haar taak bestaat er 
in om de raad van bestuur raad te geven in sporttechnische zaken binnen de club, dit zowel voor “jeugd” als 
algemeen.  
 
Samenstelling sporttechnische cel jeugd:  

Coaches/trainers van de jeugdploegen olv Bjorn Denie en secretaresse Carine Duchesne 
 

Samenstelling sporttechnische cel algemeen:  
Bo Van Hoof, Ilja Cordon, Kurt de Meester, Franky de Meester, Pit Van Dyck, Marc Bocxstael, Bjorn 
Denie, Jari Hardies, Steffi Peeters en Shiara Driesen 
 

4.4. Selectiecommissie 
De selectie van de kern werd uitgevoerd door trainer-coaches Bo Van Hoof en Ilja Cordon, bijgestaan door Sam 
Bedeer.   
 
5. Cafetaria 
Ook dit seizoen werden op zaterdagnamiddag (13u00 - 18u) de “zondagnamiddagploegen” AKC/Luma 1, 
AKC/Luma reserven en AKC/Luma 2 ingeschakeld voor de toogdienst.  
Op zondagvoormiddag (8u30-13u) konden we weer rekenen op 4 vrijwilligersploegen en 2 recreanten-ploegen die 
van 13u-19u werden afgelost door de gewestelijke ploegen AKC/Luma 3, 4, 5 en de junioren.  
De verschillende bestuurders hielden om beurten toezicht voor het ganse weekeinde en soms in de week. Voor 
avondwedstrijden en kerntrainingen waren Franky de Meester, Chris Van Riet, Sandra Kegeleers en Franky Van 
den Berg van dienst.  
In augustus konden wij een beroep doen op enkele bestuurders om de kantine open te houden. 
De bevoorrading was in handen van Franky Van den Berg, Franky de Meester en Chris Van Riet 
 
6. Sponsors 
Ook dit seizoen konden we rekenen op heel wat sponsors die er voor zorgen dat we de begeleiding en de 
organisaties op een semiprofessionele manier kunnen verzorgen. Deze sponsors maken deel uit van de "AKC/luma 
ondernemersclub". We sommen de belangrijkste firma's op:  

 Luma 
 Casa Projects 
 Bego Sport Wommelgem 
 Chase vastgoed (Rudy Ramaekers) 
 Loodgieter Wim Harrus 
 Belfius 
 Copa Cava 
 Keurslager Didier & Barbara 

 Euro-Drive 
 Mehtap 
 Cebon Cibel fruit 
 R.P. Detavernier 
 Fritpaleis 
 Verwarmingsbedrijf Slegers – Marivoet 
 Mokafina 
 Aerenhouts Elektro 
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 Thuisverpleging Denie Bjorn 
 Transport Roadrunner container transport 
 Kantoor Theeus Marc verzekeringen - 

leningen 
 Prima Fruit Thierry 

 Azuleo Tegels 
 Hairroom Vanwauwe 
 Frituur centrum 
 Jako 

 
7. Leden 
Ledenstatistiek op 30 juni 2017 (tussen haakjes verschil met vorig seizoen):  
 

Adherenten 51 (+1) 
Recreanten Dames 3 = 
Recreanten Heren 3 (-3) 
Senioren Dames 40 (-2) 
Senioren Heren 48 (+4) 
U19 Meisjes 7 (+1) 
U19 Jongens 6 = 
U16 Meisjes 14 = 
U16 Jongens 12 = 
U14 Meisjes 8 (+1) 
U14 Jongens 7 (-5) 
U12 Meisjes 4  (-4) 
U12 Jongens 3 = 
U10 Meisjes 9 (+3) 
U10 Jongens 6 (+1) 
U8 Meisjes 6 (-1) 
U8 Jongens 6 (-2) 
U6 Meisjes 13 (+3) 
U6 Jongens 11 (+4) 
Totaal K.B.K.B. 257 (+1) 
Steunende Leden 5 (+1) 
Supporters 52 (+1) 
Totaal AKC/Luma 314 (+3) 
 
8. AKC/Luma sportief 
8.1. Begeleiding 
 AKC/Luma A en B: T1 Bo Van Hoof T1 Ilja Cordon T2 Sam Bedeer, begeleider/ploegleider Franky de Meester  
 AKC/Luma 2: trainer-coach Sam Bedeer en ploegbegeleider Kristel Van Oeckel 
 Jeugdleiders en trainers: zie jaarverslag jeugdcommissie  
 
8.2. Resultaten 

VELD - 
EINDRONDE 

Reeks Plaats Punten Opmerkingen 

AKC/Luma A Topleague A 5e plaats 13 / 28  
AKC/Luma B Topleague B 5e plaats 16 / 28  
AKC/Luma C Topleague C 3e plaats 12 / 20   
AKC/Luma 3 1e gew. A 3e plaats 14  /20  
AKC/Luma 4 2e gew. A 1e plaats 28 / 28  
AKC/Luma 5 2e gew. B 1e plaats 22 / 28  
 

ZAAL Reeks Plaats Punten Opmerkingen 
AKC/Luma 1 Topleague A 2e plaats 20 / 28  
AKC/Luma B Topleague B 3e plaats 17 / 28  
AKC/Luma C Topleague C 2e plaats 16 / 20  
AKC/Luma 3 1e gew. B 2e plaats 15 / 20  
AKC/Luma 4 1e gew. F 5e plaats 13 / 28   
 
 De recreanten konden dit jaar opnieuw aantreden in een wedstrijdschema dat werd opgesteld door de K.B.K.B.      

Rob Dewinter was hier wederom organisator, coach en begeleider. 
 Jeugd: zie jaarverslag jeugdcommissie  
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8.3. Beker van België  
 

1/16e finale 08/09/2016 AKC/Luma - Neerlandia Veld  31 – 7 (11)  
1/8e finale 22/09/2016 AKC/Luma – 

Borgerhout/GW 
Veld  12 - 19 

Finale 01/05/2017 Borgerhout/GW – 
Voorwaarts 

Veld 18 – 17 

 
8.4. Selecties (bron: Paula Verwimp, waarvoor dank!!) 
Nationale selecties  
Diamonds Jari Hardies – Shiara Driesen 
                    Technisch Directeur: Eddy Van Hoof 
U21  Jarre De Ley, Levi Van Den Dycke 
U19  Siebe De Ley      
U17  Kian Amorgaste – Lars Huppertz – Raf De Ryck – Eline Denie 
 
Regio Metropool 
U15   Nina Ranic, Kia Collin, Lotte de Ryck, Kyan Van Bouwel, Vinnie Verholen, Ernst Davidts, Noah 

Horemans 
U17       Famke Wellens, Rubi Remeysen, Chaya Nevejans, Krikry Colin, Lara Grasso, Scott Van der Taelen, 
  Kasper Van Tilburg, Vaja De Boeck 
 
Regio Kempen  
U13       Evi Wijckmans – Jolien Noens  
U15       Eline Denie – Brend Fabri – Renzo De Prins – Luwis Van Camp 
U17       Amber Denie 
 
Vlaams Brabant  
U17  Brend Simoen 
 
9.  “Sportieve” organisaties 
9.1. Organisaties van de jeugdcommissie 
Zie verslag jeugdcommissie (AKC/Luma-flitsen) 
 
10. K.B.K.B. 
10.1. Medewerkers - alfabetisch (bron: leidraad KBKB) 
 Anny Blyweert: lid Scheidsrechterscomité (SC), terreincommissaris Comité Wedstrijdzaken (CWZ), lid 

Directie Competitie,  
 Marc Bocxstael: Comité Erebeker & Onderscheidingen (ERE) 
 Gilbert Bollaert: lid Directie Competitie, voorzitter Comité Spelregels (CS), lid Comité Reglementen (CR) 
 Franky de Meester: lid Comité Wedstrijdzaken (CvW) 
 Frank D’Hooge: Travel-Officer voor het Comité Evenementen en Organisaties (CEO), Lid Comité 

Evenementen en Organisaties (CEO) 
 Eric Duchesne: Lid Raad van Bestuur (RvB), Directeur Directie Internationaal, voorzitter Comité 

Information Technology (IT), voorzitter Comité Sponsoring (SPONS) en lid Comité Subsidies (CV), lid Directie 
Intern Beheer 

 Thalia Duchesne: Voorzitter Comité Studentenkorfbal  (CSK) 
 Gerda Keyl: Lid Logistieke Cel Comité Topkorfbal (CTK) 
 François Springael: Ombudsman, lid financieel comité (FINCOM), lid Comité Kwaliteitszorg (CKZ), lid 

Comité Ondersteuning Clubs (COC), adviseur Directie Intern Beheer 
 Eddy Van den Broeck: lid Comité Jeugdkorfbal (CJ) 
 Eddy Van Hoof: Technisch Directeur Comité Topkorfbal (CTK) en lid Comité Spelregels (CS) 
 Chris Van Riet: secretaris Comité Laureatenjury (LAUR), lid logistieke cel Comité voor TopKorfbal (CTK), lid 

comité Ethisch Verantwoord Sporten (EVS), penningmeester Comité Evenementen en Organisaties (CEO) 
 Paula Verwimp: secretaris en lid logistieke cel Comité Topkorfbal (CTK), Secretaris Comité Evenementen en 

Organisaties (CEO), secretaris Directie Topkorfbal 
 Bea Zielens: Coördinator vergaderingen, Lid Comité Evenementen en Organisaties (CEO), lid Comité 

Marketing (MARK) 
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10.2. Onderscheidingen 
80 jaar lid K.B.K.B.: Jos Duchesne 
60 jaar lid K.B.K.B.: Rita Van Steenbergen 
50 jaar lid K.B.K.B.: Frank d’Hooge en Georgette De Boer 
 
10.3. Scheidsrechters 

 Klasse B: Eddy Mertens, Jens Mertens 
 Klasse C: Paul Boudiny, Erik Van Hove 
 Scheidsrechterbegeleider: Anny Blyweert, Gilbert Bollaert 

 
11. Clubblad + Website 
In jaargang 96 verschenen er 42 “AKC-flitsen”, op 752  bladzijden. De redactie van onze flitsen was zoals steeds in 
de kundige handen van Pit Van Dyck. Ook dit seizoen is er weer een stijging te merken in het aantal AKC/luma-
ers die hun flitsen via internet krijgen (immers gratis voor de lezer en de publicatie is makkelijker en gratis voor 
AKC/Luma). Wekelijks werden nog 5 flitsen afgedrukt en met de post verzonden, afdrukken en verzending: Chris 
Van Riet en François Springael.  De andere harde werkers waren: Carine Duchesne en Rob en Christel Dewinter 
voor de jeugdflitsen. Zij kregen van de jeugdleiders of supporters de teksten voor de wedstrijdverslagen. 
Via www.akckorfbal.be kon iedereen die toegang heeft tot het internet informatie opvragen van onze club. Zo 
kunnen daar ook telkens de digitale versies van ons clubblad gelezen worden (Pit Van Dyck zette er wekelijks een 
nieuwe versie op). Handig voor als men op vakantie is! 
 
12. Personalia (Clubleden - periode 1/7/16-30/6/17) 
12.1. Geboorten 

 Jace, zoon van Jessy Van den Berg en Shayne Van den Bergh,  geboren op 29 april 2018 

12.2. Overlijdens 
 Jenny Laermans, overleden op 26 maart 2018 

 Eduard Schellens, overleden op 6 april 2018 

 Erik Wtterwulghe, overleden op 26 juni 2018 

Marc Bocxstael 
Voorzitter 

Martine Duchesne 
Secretaris 

 
 

Verslag Evenementencel 2018-2019 
 
Leden:  Van Peteghem Anneke – Van Riet Chris – Cooreman Muke – Denie Albert – Francken Pat  - Wellens 

Tom – Bedeer Sam – Van Dyck Pit 
 Sven Van Mieghem trad in juni toe tot onze Evenementencel 
 

Activiteiten georganiseerd tijdens het voorbije seizoen 
 
Vrijdag 1/9 : Optreden van Sven Hardies “Gedomesticeerd” tvv onze Barcelonareis. 
70 aanwezigen. Bijzonder geslaagd optreden van Sven en Co 
 
Vrijdag 1/9: Kick-Off Party 
Te weinig volk zodat we overwegen om het volgend seizoen anders aan te pakken 
 
Vrijdag 20/10 Cooldown met Breugheltafel 
Afgelast wegens te weinig inschrijvingen 
 
Vrijdag 10 en zaterdag 11/11: 36 uren van AKC 
Onze quizavond werd gepresenteerd door Robbie en Jonathan en was een succes met een twintigtal ploegen 
Zaterdag was er eerst ons TTP-tornooi met een honderdtal deelnemers en ’s avonds was er het eerste 
Dartstornooi dat mede werd georganiseerd door Jari. Het werd een weergaloos succes, een schot in de roos. Zeker 
opnieuw te organiseren. 
’s Avons was er gezorgd voor spaghetti 
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Zondag 3/12: kerstmarkt en kersthappening 
Georganiseerd door onze kern t.v.v. Barcelonareis. Te weinig aanwezigen, maar wel bijzonder sfeervol en gezellig. 
 
Zondag 10/12: voorstelling van het Kult-theater t.v.v. de Barcelonareis.  
Met dank aan het Kulttheater. De zaal werd voorbehouden aan onze leden. Het werd een gezellige 
zondagnamiddag met leuk toneel. 
 
Vrijdag 15/12: PPT avond en Barcelona-avond  
Alle deelnemers die meegingen naar Barcelona kwamen samen in onze kantine om alle nuttige inlichtingen te 
krijgen. Het werd een overrompelend succes waarbij er liefst 200 man aanwezig was 
 
Vrijdag 5/1: Nieuwjaarsreceptie 
Knappe organisatie met veel teveel hapjes en drankjes en bijgewoond door té weinig AKC/Luma-leden 
 
Woensdag 10/1/2018 t/m zondag 14/1/2018: Barcelonareis 
Nooit gezien, een fantastische reis met al onze suppo’s naar Barcelona en een team dat zich formidabel heeft 
geweerd! Om nooit meer te vergeten. 
 
Vrijdag 13/4: Faute Fuif 
We lazen in onze Flitsen: Vrijdag was er onze Faute Party en deze keer kunnen we niet spreken van een groot 
succes. Vanwege het feit dat er bekerwedstrijden waren op vrijdagavond, dat onze jeugd op zaterdag de halve 
finales van de Beker speelde en dat er dan ook nog een benefiet was voor Roy Van Laeken op vrijdagavond, kwam 
er maar weinig volk opdagen op onze Faute Party. Er waren nog geen 50 betalenden en da’s dus veel te weinig 
voor het vele werk dat er in zo’n fuiven kruipt. Spijtig ook voor onze toogploeg Anneke – Franky en Pat die weinig 
tot geen werk hadden op te knappen maar wel gedurende een ganse avond en nacht moesten aanwezig zijn.  
Vrijdag 27/4 : Tasting en gewestelijkenfuif 
Hier kwam wel heel wat volk op af. Dit moeten we houden en zelfs uitbreiden. Met dank aan de vrijwilligers die 
heel de avond achter de toog stonden en bier en cava en hapjes uitdeelden! 
 
Zaterdag 14/4: Petanquetornooi en kaastafel 
Was een succes met 20 ploegen petanque en 45 aanwezigen op de kaas- en wijnavond 
 
Zaterdag 9/6 : Eindeseizoensviering en combitornooi 
Het combitornooi werd georganiseerd door de JEC, de E-Cel nam de Barbecue en de PPT-presentatie (mét 
voorstelling van onze nieuwe (oude) hoofdsponor) voor haar rekening. Zoals ieder jaar een succes! 
 
Van 1 juni t/m 30/9: Rally door Oud Antwerpenµ 
Een leuke tocht door Oud-Antwerpen met zoekopdrachten en kans tot het nuttigen van enkele drankjes en 
gelegenheid om onderweg iets te eten. Super gezellig. 
 
De activiteiten die we voor dit seizoen in petto hebben: 

 Tot einde september: Wandelrally door Oud-Antwerpen  
 Vrijdag 5 oktober: Fuif “Oktoberfest” (Sam)  
 19-20/10 : 36 uren van AKC/Luma met  

o Quizavond op vrijdag (samenstelling Robbie en Kevin – jury: Pit en Inge)  
o Tussen Twee Palen (Pit) en petanquetornooi (Pat)/kubbtornooi (Sven) op zaterdag 
o Spaghetti-avond (Albert) op zaterdag  
o Tussen de middag belegde broodjes (Christel)  

 Restaurantdag (Bjorn en Albert) op zondag 2 december  
 Nieuwjaarsreceptie (Evenementencel) op 4 januari  
 Dartstornooi (Jari en Pit) op ???  
 Faute Fuif op 9/3 (Sam)  
 AKC/Luma Rommelmarkt (Anneke Peeters) op 7/4  
 Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op oude locatie en aankomst op AKC/Luma (nieuwe locatie) op 

18 mei  
 Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en tasting (Sam)  
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 

 
Namens de Evenementencel, Pit 
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Jaarverlag jeugdcommissie seizoen 2017-2018 
 

De JTC (JEUGD Technische Cel), bestaande uit alle jeugdtrainers, aangevuld met de verantwoordelijken voor 
de individuele begeleiding, kwam dit seizoen onder voorzitterschap van Bjorn Denie 3 keer samen. Al het sportieve 
van onze jeugd kwam hierbij aan bod.  
Jeugdleiders en trainers 
U19 Chris Palinckx en Kenny Huppertz  
U16  Johan Van Grimbergen, Matthias Claus, Eddy Mertens en Bjorn Denie  
U14  Robbie Van Herck en Kevin Van Daele 
U12  Kim Lenaerts, en Jessy Van den Berg 
U10  Debby Everaert en Jana Merckx 
U8  Yamina Driesen, Imke Dirkx, Jens Van Hoof en Bert Lauwers 
U6  Anke Bocxstael, Leen Claes, Jessy Van den Berg, Rubi Remeysen, Amber Francken en Aida Jobe 
 

Resultaten jeugdploegen 
 

 VELD ZAAL BEKER v. België 

 behaalde plaats behaalde plaats   
 voorronde eindronde   

U19  T: 1 op 4 1 op 4, kampioen van 
België 

T: 3 op 8, kruisfinale 
verloren bekerwinnaar 

U16 A T: 1 op 4) 2 op 4 
T: 2 op 8 kampioen 

van België 
verliezend finalist 

 

U16 B T: 1 op 4 1 op 4, vice-kampioen 
van België T: 6 op 8 --- 

U14 T: 1 op 4 1 op 4, kampioen van 
België 

T: 1 op 8, kruisfinale 
verloren 

bekerwinnaar- 

U12 N: 2 op 4 1 op 4 (N) N: 1 op 7, 
reekswinnaar 

uitgeschakeld in 1/4e 
finale 

 

Onze jeugdploegen beëindigden de nationale tornooidagen met succes. Onze U12-ploeg won het tornooi in de 
nevenreeks, bij gebrek aan voldoende spelers van de juiste leeftijd dienden we in deze reeks met dispensaties te 
werken en kon er niet in de hoogste reeks worden ingeschreven. Zowel U19 als U14 kwamen met de beker naar het 
Rivierenhof en onze 2 U16-ploegen moesten elkaar bekampen voor de 3e en 4e plaats. Hierdoor en door de knappe 
resultaten van de eerste wedstrijddagen konden al onze ploegen (behalve dus U12 zoals hierboven reeds vermeld) 
aantreden in de topleague van de zaalcompetitie Wat een prestatie! In de zaal speelden we met liefst 3 ploegen 
kruisfinales. De U19 hebben hun vel duur verkocht maar moesten de duimen leggen tegen de latere kampioen 
Kwik. Onze U16 wonnen hun kruisfinale en vertegenwoordigden onze vereniging op de finaledag. Zij maakten er 
een echte thriller van en na verlengingen en golden goal konden zij de felbegeerde beker omhoogsteken. Waar 
iedereen verwachte dat de U14-ploeg kampioen van België zouden worden, werd dit niet zo. Zij hadden blijkbaar 
een offday en na een schitterende reguliere competitie zonder verliespunten moesten zij nu toch hun meerdere 
erkennen in Vobako. 
Bij de beker van België waren we vertegenwoordigd in 3 finales, U19 en U14brachten de cup mee naar het 
Rivierenhof maar U16 werd deze keer wel verslagen door Vobako.  
Tijdens de veldfinales op Spartacus en R4A/Deurne hadden we weer 3 vertegenwoordigers. Ook hier gingen U19 
en U14 met de beker aan de haal en in de U16-reeks verraste onze B-ploeg vriend en vijand door in hun poule de 
eerste plaats af te dwingen en zo terecht finalist te worden. In de finale moesten zij wel het onderspit delven tegen 
het sterke Vobako maar ze kunnen met opgeheven hoofd terugblikken op een fantastische competitie. 
Bij U10 en U8 wordt er geen competitie gespeeld maar beide ploegen traden aan in de league. Bij U8 is dat 
monokorfbal en hier kregen ook al enkele benjamins de kans om mee te doen. Zo hebben ook drie- tot zesjarigen op 
een leuke en functionele manier kennis gemaakt met beweging en samenspel. Onze U10 hebben ook deelgenomen 
aan de beker van België en strandden daar in de 1/8e finale tegen een groter en sterker Hoevenen. 
 

De JEC (Jeugd Evenementen Cel) verzorgde de verschillende nevenactiviteiten. Deze cel bestond dit seizoen 
uit: (tussen haakjes: het aantal bijgewoonde vergaderingen op een totaal van 7) 
voorzitter: Anneke Van Peteghem (7), secretaris: Carine Duchesne (7) 
leden: Katia Hardies (0), Georgette de Boer (6), Peggy Meyvis (6), Kevin Van Daele (2), Maria Padin (2) en Kevin 
Van den Berg (6). Tegen het einde van het seizoen vervoegden Hilde Diels, jana Merckx en Jans Van Hoof de JEC. 
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Activiteiten 
21-25 augustus 2017: trainingsweek 
Tijdens de laatste week van augustus werd er onder leiding van Chris, Agnes en Anke andermaal een 
trainingsweek ingericht op AKC/Luma. Dagelijks werden korfbaltrainingen afgewisseld met allerhande 
nevenactiviteiten. De huur van enkele springkastelen werd, vooral door onze jongste korfballertjes, enthousiast 
onthaald. Voor de innerlijke mens werd ook gezorgd. Dankzij onze vaste cateringcrew (4 AKC/Luma-dames), 
kregen alle deelnemers steeds een lekker middagmaal en nog enkele tussendoortjes. 77 jeugdleden namen deel en 
waren na afloop zeer tevreden. Iedereen had zich goed geamuseerd en onze jeugdploegen waren klaargestoomd 
voor de eerste korfbalwedstrijden van het seizoen. Een pluim voor onze jonge jeugdtrainers (21 in totaal) en 
keukenhelpers is hier zeker op zijn plaats. 
 

26 augustus 2017: AKC/Luma/Belfius-M.M.M.-tornooi 
90 ploegen namen deel aan ons jaarlijks tornooi; een recordopkomst. Ongeveer 2000 toeschouwers konden de 
wedstrijden volgen onder een stralende zon. Sportief gezien werd het een succes, voor alle ploegjes werd het een 
goede voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Onze U12 ploeg veroverde de eerste plaats in de nevenreeks. U14 en 
U16B behaaldende 5e plaats en U16A werd vierde. De prestatie, van de dag kwam van de U19-spelers die de beker 
thuis hielden. Bij U8 en U10 is deelnemer belangrijker dan winnen en bij deze jonge ploegjes was het een ideaal 
moment om veel bij te leren. Het vele werk tijdens deze organisatie werd verlicht door de hulp van enkele 
bereidwillige ouders en sympathisanten. Onze eet- en drankkraampjes draaiden uitstekend en zo kende dit tornooi 
ook een financieel succes. 
 

21 oktober 2017: testen 
Slechts 65 jeugdleden namen deel aan onze korfbaltesten. 47 behaalden het streefgetal en verdienden een 
sleutelhanger. De winnaars van elke reeks kregen een wimpel. De beker van het bestuur werd gewonnen door 
U19-speler Kian Amorgaste en U16-speler Brend Simoen. Na afloop kregen alle deelnemers een gratis hotdog en 
frisdrank.  
 

2 december 2017: sinterklaasfeest 
Onder leiding van Agnes werd het voorprogramma deze keer een toneelopvoering van Roodkapje. Dit werd zeer 
gesmaakt door onze allerkleinsten en zelfs de aanwezige ouders bleven er stil bij. 49 kindjes (opnieuw een 
verbreking van het record) werden door de Sint en zijn hulpvaardige Pieten verwend en kregen een mooi geschenk 
en een zak fruit en snoep mee naar huis. 
 

17 maart 2018: carnaval 
Agnes zorgde voor een tof carnavalsfeest voor onze kleinste korfballertjes en hun broertjes of zusjes. 40 kindjes 
kwamen opdagen en speelde allerlei spelletjes en dansten er op los dankzij DJ ad interim Jens VH. Huiskok Peggy 
verzorgde de hongerige magen en zorgde dat iedereen een zakje popcorn kreeg. 
 

1 april 2018: paasontbijt 
Geen aprilmop maar wel paasontbijt op AKC/Luma! 52 AKC/Luma-ers kwamen naar het clubhuis om er te 
genieten van een schitterend ontbijt, een uitgebreid buffet met allerlei lekkere broodproducten, beleg, fruit, kortom 
superlekker. Het was weer een gezellige boel in onze kantine en enkele vrijwilligers hielpen achteraf. 
 

10, 11 en 12 mei 2018: jeugduitstap 
Andermaal konden we voor onze driedaagse terecht in het oude vertrouwde sportcentrum van Sport-Vlaanderen te 
Genk. Donderdagmorgen stonden er 74 jeugdleden en 28 begeleiders (wat een opkomst!) klaar om er een 
fantastisch WE van te maken. Allerhande spelen en sporten stonden op het programma Vrijdagvoormiddag werd 
het mooie zwembad van Genk onveilig gemaakt door onze Antwerpse korfballers. De eerste avond speelden we een 
avondspel en nachtspel, in elkaar geknutseld door Agnes, Shiara, Kevin, Sayer, Jarre, Sieb en Robbie. De tweede 
avond zorgde DJ Jarre (met hulp van Sayer en Olivier) voor een toffe sfeer op de dansvloer. We hadden weer een 
gezellige groep en leuke activiteiten die deze jeugduitstap tot een succes maakte. De organisatie van de activiteiten 
beruste bij Jessy die zelf niet aanwezig kon zijn wegens gezinsuitbreiding maar alles mooi gedelegeerd had. 
 

9 juni 2018: combi-tornooi 
74 deelnemers waren ingeschreven, zeker voldoende om 8 ploegen van verschillende categorieën samen te stellen. 
Er werd in 1 vak gekorfbald en zowel jong als ouder kwam aan de bak (van U8 tot recreant). ’s Middags waren er 
koffiekoeken, croques en hotdogs. Het werd een geslaagde AKC/Luma-dag. Ploeg Huppertz won het tornooi. 
 

9 juni 2018: eindeseizoensviering 
Tijdens de viering kregen alle jeugdleden de gelegenheid hun jeugdleider(s) te bedanken voor het geleverde werk. 
Ook andersom hadden de jeugdleiders voor hun groep een attentie. We zagen verschillende gesmaakte optredens 
van onze jeugdleden, dans, lied, gedicht of film. 
 

Verdienstelijkste jeugdleden  
U19 Lars Huppertz  U16A Luwis Van Camp U16B Haylee Vanhee U14 Kian Van den Berg 
U12 Seth Smits U10 Mitch Huppertz U8 Jasper Segers U6 Bartosz Bakosz 
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Trainingen 
De trainingen werden regelmatig bijgewoond. Iedereen kreeg de kans om 2 maal per week te oefenen. Tijdens de 
winterperiode kon iedereen in zaal trainen. 
 

Sportdrank 
Alle jeugdleden in competitie kregen drankbussen met sportdrank, Peggy Meyvis verzorgde de verdeling. 
 

Snoepzakjes 
Alle ploegen die halve finales of finales speelden alsook de reekswinnaars in de groeipool kregen een snoepzakje 
van AKC/Luma. Dit jaar was dit dus voor elke competitie-spelende ploeg. Er werden ook zakjes gemaakt om aan 
de tegenstrevers te geven bij aanvang van de (kruis-)finalewedstrijden. 
 

Jeugdleiders 
Tijdens de nieuwjaarsviering en bij de viering op het einde van het seizoen kregen alle jeugdtrainers een kleine 
vergoeding van het bestuur als dank voor hun inzet tijdens trainingen en wedstrijden gedurende het ganse 
seizoen. 
 

Financieel 
Om geld in het laatje te krijgen en zo een jeugduitstap aan een democratische prijs te kunnen aanbieden, werden 
verschillende acties ondernomen. 
 lotto:  er werd met 2 lijsten op het reservegetal van de lotto gespeeld 
 pronostiek:  wekelijks kon men de uitslag van onze 1e ploeg voorspellen 1/2 van de inzet ging naar de 

winnaar 
 hangloten:  Om de Sint financieel een beetje te helpen werden er op zaterdag hangloten verkocht aan 

de toog. Altijd prijs! Een succesformule dus.  
 koekjesverkoop:  Ieder jeugdlid werd gevraagd om koekjes te verkopen aan familie of vrienden en bijna 

iedereen reageerde positief op onze oproep. Recordverkopers was dit jaar andermaal de 
familie Denie met de familie Van den berg op een tweede plaats.  In totaal brachten we 673 
dozen aan de man. 

 paraplu’s: Er werden mooie rood-witte AKC/Luma-paraplu’s aangeboden aan een schappelijke prijs. 
 AKC/Luma-kledij Gedurende het seizoen kon sportkleding en -gerief van JAKO met AKC logo, (zoals 

sweaters, rugzakken, sporttassen, ...) besteld worden. 
  

Jeugdflitsen 
De wedstrijden, samenstelling der ploegen en allerlei mededelingen werden getypt door Carine. Voor het 
samenvoegen en de lay-out van de verslagen konden we rekenen op Kristel Hufkens en Rob Dewinter, waarvoor 
onze dank. 
 
 Anneke Van Peteghem Carine Duchesne 
 voorzitter JEC secretaris 
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Acties werving AKC/Luma: seizoen 2017-2018 
 

datum actie resultaat 

augustus Sportweek AKC/Luma: Lowie Ceelen bracht zusje Ella mee, Kia en Krikry 
kwamen van Scaldis, Ook Lotte kwam van Scaldis door Kadhisha 

+1 U10+1 U14 
+2 U16 

september Het principe van: “wie een nieuw jeugdlid meebrengt krijgt een beker” blijven we 
toepassen. Tijdens de eerste training in september waren er al heel wat nieuwe 
gezichtjes te zien, info en aansluitingsformulieren werden meegegeven aan: Alta-
Rosie (de papa reed telkens voorbij en vond korfbal leuk), Evi (Schoonvaere) kwam 
met mama Sandra mee, Ferre bracht Jasper mee, Andrea: via broer Jasper, Lias 
bracht Bartosz mee, Deen: via broer Ferre, Iebe Rampaert bracht broer Matiz mee 
Bijzonderheid: naar volgend jaar toe: springkasteel niet meer plannen tijdens het 
weekend van de bevrijdingsfeesten (levering kon niet doorgaan) 
 
Vriendjesdag: een nieuwe flyer werd gemaakt in samenwerking met Carine 
Duchesne, echter de levering liep spaak. De flyer werd dan integraal met bijkomend 
artikel in de flitsen geplaatst, ditmaal het volgen van een gewone training samen 
met het vriendje. 15 nieuwe gezichtjes aanwezig (maar nog niet allemaal lid) 
Programma vriendjesdag: training, springkasteel en smoutebollen 
Rifa bracht Sanaa mee, Lucas Geurs kwam van Boeckenberg U12 
Papieren werden meegegeven aan Vic en Tibe Van Hoof (via Marie), Maurice en 
Jules, Louiz Claessens werd lid, Olga werd door broer Ernst meegebracht 
Foto’s werden genomen en op Facebook geplaatst: AKC-jeugd 3x een zaterdag in 
september!!!! Sam Bedeer maakte een mooie videoreportage, een pareltje als 
promotiefilmpje voor onze U6-ers 

+6 U6+1 U8 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 flyers 
 
 
 
 
 
+1 U8+1 U12 
+4 U6 
 
 

oktober Mamakes- en papakesdag, met achteraf frietjes 
Tests 2017: met hotdog 
Grime ifv Halloween, kinderen komen verkleed naar de Halloweentraining + een 
echte Halloween tocht voor U10, U8, achteraf pannenkoeken eten, reuzeleuk en 
geweldig geslaagd 

25 kinderen 
met ouders 
aanwezig,  

november We lanceren: foto van de week!!!, elke week wordt er een andere foto van spelers van 
AKC in de gang gehangen. 

Tot: 17 nieuwe 
leden. 

december Sinterklaasfeest op AKC voor kinderen van 0 tot 7 jaar, toneelopvoering ‘Rookapje’ 
met dank aan de acteurs. Het werd een top-namiddag. 

30-tal kindjes  

februari Carnaval op AKC voor U6, U8 en U10, met popcorn als publiciteit -> zeer geslaagd 
(geen U12 aanwezig) 
Nieuw lid: Lio Tossens U6 
 

45 kindjes,  
+1 U6 
Tot: 18 nieuwe 
leden 

april Margaux en Nathan Jassin lid geworden 
Eind april doen we traditioneel, voor alle U6-ers en jongere kinderen van leden een 
paaszoektocht, paaseitjes en attributen zoeken in het bosje achter AKC 

+2 U6 
Tot: 20 nieuwe 
leden 

mei Omni-Sporttrofee voor U6-ers (lees 7-kamp) in combinatie met pannenkoeken 
eten, elke deelnemer kreeg een persoonlijke medaille. 
Korfbalkoningin en korfbalkoning voor U6-U8 en U10, achteraf fruitspiesjes 

Succes qua 
opkomst, 
Foto’s op FB 

juni Laatste special-training, in Belgische voetbaloutfit met als afsluiter poffertjes. 
BBQ met heel de club door Ecel 

 

 
Tot slot: zonder al te veel extra inspanningen, en verder op het elan van vorige jaren, zijn we er toch weer in 
geslaagd om 20 nieuwe jeugdleden te sprokkelen.  Dit ligt voornamelijk aan het enthousiasme van onze U6-
coaches, waardoor onze onderbouw bleef groeien gedurende het hele seizoen. 
 

Namens de Wervingscel, nog steeds alleen, Agnes de Boer  
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TOOGPLOEGEN 
 
Zaterdag 8 september 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Yent’l, Siebe en Jelle 
Van 19.30 tot 23.oo u: Vrijwilligers (Jaarlijkse Algemene Vergadering) 
Zondag 9 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Rosita, Irma, Danny en Chris 
Van 13.00 tot 19.00 u: Ouders AKC/Luma U16B 
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer 
Zaterdag 15 september 2018   
Van 10.00 tot 13.00 u: Pit (World Clean Up Day) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Maite, Anthe, Jenthe 
Vanaf 19.00 u: Bert De ley and friends 
Zondag 16 september (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (geen thuisdwedstrijden) 
Weekendverantwoordelijke: Pit 
Zaterdag 22 september 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia, Shari en Andreas 
Zondag 23 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Putse) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ploeg Franky Van den Berg 
Van 13.00 tot 19.00 u: U19 o.l.v. Franky Van den Berg 
Weekendverantwoordelijke: Franky Van den Berg 
Zaterdag 29 september 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jiska, Steffi en Wim 
Zondag 30 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Sikopi) 
Van 09.00 tot 12.00 u: Kantine gesloten (geen thuiswedstrijden) 
Van 12.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 2 
Weekendverantwoordelijke: Franky de Meester 
Zaterdag 6 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Robbie en Simen 
Zondag 7 oktober (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Recreanten 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne 
Zaterdag 13 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Niki en Levi 
Zondag 14 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U16A 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley 
Vrijdag 19 oktober 2018 (Quizavond) 
Van 18.30 tot 01.00 u: Evenementencel + vrijwilligers (2 Franky’s?) 
Zaterdag 20 oktober 2018   
Van 10.00 tot 13.00 u: Evenementencel (Tussen Twee Palen) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Elke en Sten (Petanquetornooi) 
Van 18.00 tot 23.00 u: Evenementencel (Spaghettiavond) 
Zondag 21 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin 
Zaterdag 27 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari en Dennis 
Zondag 28 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U19B 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra 
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

Jaarlijkse korfbaltesten zaterdag 21 oktober 2017 
 

Zaterdag 8 september organiseert AKC/Luma de jaarlijkse korfbalvaardigheidstesten! Voor 
de nieuwelingen onder ons, een woordje uitleg: elk jaar testen alle jeugdleden hun 
sportiviteit (korfbal en andere sporten). Per sportproef, steeds aangepast aan jouw 

leeftijd, worden de punten genoteerd op jouw persoonlijk scoreblad. Op het einde van alle 
proeven worden je punten verwerkt en vergeleken met de streefgetallen per 
leeftijdscategorie. Indien je de vereiste score bereikt hebt, verdien je een AKC/Luma-

sleutelhanger. Per jeugdreeks zijn er 2 medailles te verdienen. De jongen en het meisje met 
het hoogste aantal punten wint deze medaille. Ten slotte worden alle scores herberekend aan de 

hand van vooraf bepaalde coëfficiënten. Zo worden alle eindcijfers vergelijkbaar, zijn ze in 
dezelfde orde van grootte. Wie na deze berekening de meeste punten heeft, wordt de algemene 

winnaar en gaat naar huis met de beker van het bestuur. Kortom, een leuke dag vol beweging, sport en spel 
met in het achterhoofd de Olympische gedachte dat het belangrijker is om deel te nemen dan te winnen.  
Deelname is gratis en bij afgifte van het scoreblad ontvang je een gratis hotdog + frisdrank.  
 

Nog enkele praktische inlichtingen: 
 Testen vanaf 10u00, inschrijven tot 14u00 
 Prijsuitreiking rond 16u00 
 Ploegen die zaterdag moeten spelen gelieve tijdig aan de proeven te beginnen aub. 

We zijn nog op zoek naar: 
 mensen die vanaf 9u00 willen meehelpen om de proeven klaar te leggen 
 ouders die enkele uurtjes toog willen doen (zowel voor- als namiddag) 
 mensen die na afloop mee willen helpen opruimen, kunnen we hier beroep doen op onze jeugdleden? 

Graag een seintje aan Merckx Jana (merckxjana@hotmail.com) (of iemand anders van de JEC) als u graag hier of 
daar wil inspringen.  
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
08/09/18: Testen + hanglotenverkoop voor Sinterklaas  
01/12/18: Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten op AKC/Luma 
09/03/19: Carnaval (onder voorbehoud) 
21/04/19: Paasontbijt 
30-31/05 en 01/06/19: jeugduitstap naar Genk 
?: combitornooi met eindeseizoensviering? 
 
2. Loting jeugdbekers 
Vorige week werd er geloot voor de jeugdbekers. Volgende wedstrijden kwamen uit de bus: 
 
U19: 26/09 – 1/8 finale: winnaar Scaldis-Vobako – AKC/Luma 
U16: 19/09 – 1/8 finale: KCBJ – AKC/Luma 
U14: 12/09 – 1/16 finale:  Scaldis - Spartacus/NDN-AKC/Luma 
U12: 05/09 – 1/16 finale: ASKC – AKC/Luma 
U10: 29/09 – 1/8 finale: Vobako – AKC/Luma 
Veel succes aan alle ploegen. 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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3. AKC/Luma-sportweek 
Deze had u nog te goed van ons: deelnemers en medewerkers aan de sportweek van augustus 2018: 
 

 
 
4. AKC/Luma-kledij 
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-
shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en 
regenvestjes bestellen bij Anneke Van Peteghem op anneke_v_p@hotmail.com . Extra 
bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking 
van naam kost €5. 

 

Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina 
naar de AKC/Luma-catalogus. 
 
 

 
 
 

5. Hangloten 
Vanaf zaterdag 1 september wordeen er op AKC/Luma weer hangloten verkocht, dit om onze kindervriend uit 
Spanje financieel een beetje bij te staan. Doe dus mee en koop een lot. De prijs is €1 en je hebt altijd prijs.  
 
 

6. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma 
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wie leeftijd woensdag zaterdag coachen 
U6 3, 4 en 5  14u00-15u00 Anke (0486/16 92 25), Jessy (0474/84 77 60), Leen (0473/97 35 

68), Amber (0499/43 94 50) en Aida (0475/85 44 66) 
U8 6 en 7 18u30 -19u30 14u00-15u30 Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13 88), Bert (0474/92 

49 45) en Jens (0479/82 28 55) 
U10 8 en 9 18u30 -19u30 14u00-15u30  Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47) en Vanja 

0486/67 71 15) 
Hallo mama’s en papa’s, hierna vinden jullie het herfstprogramma voor onze jongste jeugdleden tot aan de 
zaalperiode. Wedstrijdjes van de speelgelegenheid van de KBKB voor U8 en U10 zullen nog apart vermeld 
worden dus alert blijven en steeds aandachtig de flitsen doornemen. (Er wordt bijna wekelijks gespeeld). 
Afschrijvingen: die dien je te maken naar de betrokken coachen, liefst zowel voor trainingen als wedstrijden. De 
woensdagavondtrainingen zijn voorzien voor de alle U8-ers, en alle U10-ers, niemand is verplicht aanwezig 
maar graag hadden wij al onze spelertjes telkens wel aanwezig gezien op de zaterdagnamiddagtrainingen. In 
overleg met de coachen hebben we beslist om onze U6-ers op woensdag nog vrij te geven (vele feestjes met 
klasgenoten en andere bezigheden !!!) Heb je een probleem of een vraagje: neem contact op met de coachen, zij 
zullen jullie telkens adviseren, helpen en/of motiveren. Print dit schema, zo blijf je wekelijks op de hoogte van 
trainingen, wedstrijden, extra organisaties.  Samen met de coachen hebben we getracht om afwisselingen, 
combinaties te maken van sport, beweging, uitdagingen, ontspanning en hapjes. Ook dit jaar hebben Rosita, Irma 
en Danny zich weer kandidaat gesteld om onze jongste spelertjes af en toe te verrassen op een speciaal hapje 
(hiervoor reeds een dikke merci!!!) 
datum wat Voor wie 
Zat 8 sept AKC/Luma-tests voor U6, U8 en U10 op AKC/Luma, Hotdog U6, U8 en U10 
Woe 12 sept Veldtraining voor U10 U10 
Zat 15 sept 
 

Veldtraining U6, Spelers U6, krijgen uitnodiging mee voor 
vriendjesdag van 22 september 
Speelgelegenheid voor U8 en U10 

U6 
 
U8 en U10 

Woe 19 sept Veldtraining voor U10 U10 
Zat 22 sept Veldtraining voor U6, Vriendjesdag: elke U6-er mag een vriendje 

meebrengen dat deelneemt aan de training 
Speelgelegenheid voor U8 en U10 
Smoutebollen smullen: niewarem, nie willeh 

U6 
 
U8 en U10 
U6, U8 en U10 

Woe 26 sept Veldtraining voor U10 U10 
Zat 29 sept Veldtraining U6  

Beker U10 8e finale 
Speelgelegenheid voor U8 en U10 

U6  
U10 
U8 en U10 

Woe 3 okt Veldtraining voor U10 U10 
Zat 6 okt Veldtraining voor U6 met Mamakes en Papakesdag, frietjes 

Speelgelegenheid voor U8 en U10 
Beker 4e finale voor U10 

U6 en ouders 
U8 en U10 
U10 

Woe 10 okt Veldtraining voor U10 U10 
13 tot 21 oktober Europees kampioenschap voor nationale ploeg senioren  
Zat 13 okt  Veldtraining voor U6 

Beker U10  
Speelgelegenheid U8 en U10 

U6 
U10 
U8 en U10 

Woe 17 okt Veldtraining voor U10 U10 
Zat 20 okt  Veldtraining voor U6 

Speelgelegenheid voor U8 en U10 
U6 
U8 en U10 

Woe 24 okt Veldtraining voor U10 U10 
Zat 27 okt  Halloweentraining voor U6, U8 en U10, iedereen komen verkleed in 

halloweenoutfit, pannenkoeken, Halloween op AKC/Luma (info volgt) 
U6, U8 en U10 
+ ouders 

29 okt tot 4 nov  Herfstverlof  
Woe 31 okt  Veldtraining voor U10 U10 
Zat 3 nov Veldtraining U6, U8 en U10, gratis grime na de training voor wie 

wenst, Halloweenhapjes  
U6, U8 en U10 

Woe 7 nov Laatste woensdagavond training voor U10 U10 
Zat 10 nov Laatste veldtraining voor U6 

Na de training kleine competitie “tussen 2 palen voor U6” 
U8 en U10 doen mee binnen de AKC/Luma-competitie “tussen 2 palen” 

U6 
 
U8 en U10 

17 nov Aanvang zaalcompetitie voor jeugd en senioren  
Namens de coaches, Agnes 
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider niet via FB aub) 
 

Woensdag 5 september 2018 

Beker van België 1/16 finales 
19u00: U12: ASKC - AKC/Luma 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna,  
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 18u00 op ASKC Jeugdleiders: Debby en Kim 
Sportcomplex De Zeurt Eksterdreef 10 2900     Schoten 
 

Zaterdag 8 september 2018 

Competitie 
10u00: U12 Afd C: Vobako - AKC/Luma (kunstgras) 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna,  
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 09u00 op Vobako Jeugdleiders: Debby en Kim 
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart 
 

13u30: U14 Afd A: Spartacus/NDN-AKC/Luma – Kwik A(kunstgras) 
Belbettah Yasmine, De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Hecke Kytana, Van 
Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Ceelen Lowie, Gils Dean, Ivens Izaak, Van Alstein Lucas, Van Camp Kamiel 
Bijeenkomst: 12u30 op Spartacus/NDN Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
 

14u00: U16 Afd C: AKC/Luma A – Putse A 
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 13u00 op AKC/Luma Jeugdleiders: Jan en Jarre 
 

15u30: U19 Afd A: Appels A - AKC/Luma A 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 14u30 op Appels Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Gemeentelijk Sportcomplex  Steenweg van Aalst 41  9200 Appels (Dendermonde)  Tel.: 052 21 43 33 
 

Zondag 9 september 2018 

Competitie 
10u00: U16 Afd B: AKC/Luma B – Rijko 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 09u00 op AKC/Luma Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
 
U19 Afd D: De U19B-ploeg is vrij dit WE 
 

Woensdag 12 september 2018 

Beker van België 1/16 finales 
19u00: U14: Scaldis -  Spartacus/NDN-AKC/Luma A(kunstgras) 
Belbettah Yasmine, De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Hecke Kytana, Van 
Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Ceelen Lowie, Gils Dean, Ivens Izaak, Van Alstein Lucas, Van Camp Kamiel 
Bijeenkomst: 12u30 op Spartacus/NDN Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Sportcentrum Wilrijkse Plein  Vogelzanglaan, 6  2020 Antwerpen    Tel.: 03 502 19 83 / 03 827 42 46 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 27 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 28 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U14 
 
Floriant – Spartacus/AKC-Luma :  2 - 7 
Aanval :       Jade (1) – Lenthe – Dean (1) - Lowie (2) 
Verdediging: Kato – Fay – Isaak (2) – Lucas (1) 
Bank:           Jasmine – Kamiel – Mira – Celine  
 
Eerste officiële wedstrijd van onze nieuwbakken samensmelting van AKC/Luma & Spartacus en meteen een schot 
in de roos.  
De wedstrijd begon voortvarend en we kwamen snel op voorsprong. Floriant stelde onmiddellijk gelijk en Lucas 
antwoordde onmiddellijk met een mooie inloop.  
Toen viel de wedstrijd een beetje stil. Er werd niet meer gescoord aan beide kanten tot 10 minuten na de rust. Het 
vak van Lenthe leverde uitstekend verdedigend werk en bij ons ging de bal net niet in de mand. Toen begonnen 
onze coachen wat tactisch te wisselen en dat rendeerde onmiddellijk. We kregen een stip die werd omgezet door 
Jade. Dit bleek het ijs te breken en toen begonnen we aan een zeer sterk kwartiertje waarin we nog 4x scoorden. 
Isaak legde de match in een definitieve plooi na 2 mooie korven. Lowie pikte ook zijn gebruikelijke goaltjes mee.  
Onze coaches gebruikten al hun wissels zodat iedereen aan bod kwam en alle invallers lieten zien dat ze klaar zijn 
om in de ploeg te staan wanneer nodig.  
Deze wedstrijd was een echte teamprestatie van alle 12! Een terechte applausvervanging ook nog voor onze 
kapitein Lenthe!  
Even toch een pluim op de hoed van onze 2 coachen steken. In korte tijd hebben ze van deze groep al een echte 
ploeg kunnen maken. Ik ken het werk van Bjorn al lang maar met Geert erbij, die een vakman is pur sang, gaan 
deze kids ongelofelijk veel bijleren dit seizoen. We gaan zeker nog matchen verliezen dit seizoen, maar we gaan er 
zeker ook nog veel winnen..  
Doe zo voort team  
Volgende week leggen we Kwik het vuur aan de schenen, de te kloppen ploeg bij de U14. Ik ben er van overtuigd 
dat onze coachen onze ploeg weer gaat klaarstomen voor deze partij. En daar horen jullie alles over van Koen en 
Karen  

Sven  
 

U16A 
 

AKC/Luma  - Voorwaarts A :  17 - 3  (7 - 0) 
Doelpunten/doelpogingen 
Dames : Lotte 2/8 – Lisa 1 + 2P/7 – Kadisha 3/6 – Femke 1/6 (Zoe 1 /4)  
Heren :  Ernst 0/16 – Kyan 3/14 – Brend 1/6 – Vinnie 2+1P/10 (Renzo 0/9 – Luwis  0/6) 
 
Onder een stralend zonnetje starten aan het nieuwe seizoen en dat met een nieuwe competitiestructuur. Voor de 
eerste maal sinds lang geen nationaal tornooi meer, maar wel een beperkte competitie om te bepalen wie in zaal 
mag strijden voor de titel. Wat zou dit geven ? In vergelijking met 2j geleden starten we met een licht gewijzigde 
samenstelling : zonder Eline (U19a) en Hanne (U19b) (succes meiden) maar met Femke (welkom) en Zoë. Zouden 
we dit jaar opnieuw naar een competitie gaan waar we weinig tot geen tegenstand hebben of zijn er toch ploegen 
die het onze toppers moeilijk  gaan maken ? Het MMM-tornooi en de wedstrijd van dit weekend geven nog geen 
volledig uitsluitsel, maar ze hebben duidelijk gemaakt dat er werkpunten genoeg zijn om iedereen enkele niveaus 
sterker te maken.  Jan en Jarre gaan hier zeker werk van maken en veel beter is er niet te vinden om dat mogelijk 
te maken. Boys en Girls go for it.  
Zoals toen gaan we proberen om te turven naar schot en afwerkingspercentage, zeker in de beginfase, wat zou het 
anders zijn met Jan als trainer 😊.  
In onze eerste wedstrijd voor het “echt” tegen Voorwaarts A komen we uit op een afwerking van 18,5% (eerste helft 
een povere 14,5%) ….. 26% van de schots werden buiten de zone genomen wat een kleine verklaring  kan geven 
voor deze cijfers. In verdediging zag ik al wel veel meer bal lijn verdediging en betere positionering en dat op 2 
weken tijd …. nice. Deze week genieten van de start van het schooljaar (vooral ook daar succes) en hop naar de 
volgende match tegen een gekende/geduchte tegenstrever: Putse. 
Succes. One team 

DN 
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U16B 
 

AKC/Luma B – Vobako B : 4 - 9 
Aanval:        Evi (1/0) – Kian (1/1)/Matthias (0/0) – Lotte (0/1)/Jolien (0/1) – Noah (1/2) 
Verdediging: Kia (0/1) – Matthias (0/0)/Albert (0/1) – Milla (0/1) – Rune (1/1) 
 
0-1 korte kans dame Vobako 
1-1 shot Noah na pas van Lotte 
2-1 shot Rune na pas van Kia 
2-2 shot heer Vobako 
2-3 shot heer Vobako 
2-4 omdraaier heer Vobako 
2-5 penalty dame Vobako 

RUST 
2-6 shot dame Vobako 
3-6 shot Kian na pas van Noah 
3-7 shot dame Vobako 
3-8 penalty heer Vobako 
3-9 shot heer Vobako 
4-9 shot Evi met steun van Noah 

 
De eerste officiële wedstrijd zit erop. Als je deze score ziet, denk je dat we serieus onderuit zijn gegaan. Maar de 
cijfers geven eigenlijk niet correct weer hoe de verhoudingen waren. In de eerste helft hadden we het duidelijk 
moeilijker en werd er nogal statisch gespeeld. De juiste lijnen lopen en ruimte creëren was niet voor iedereen even 
evident. Toch hebben we naast onze schamele 2 doelpunten nog 8 kansen gecreëerd waarbij de mand geraakt 
werd, en had Vobako nog 10 doelkansen. Tot dan toe was er dus nog min of meer evenwicht. 
 
In de tweede helft vonden we duidelijk extra adem en werd er meer bewogen, waardoor we veel meer kansen 
hadden. Zo slaagden we erin 22 keer de mand te raken en Vobako nog slechts 4 keer. De rollen waren duidelijk 
omgedraaid. Dit geeft een totaal van 30 kansen voor ons en 14 voor Vobako. Aanvallend waren we dus veel beter 
vandaag, maar de bal wou gewoon niet door de mand. Het was alsof er een deksel op lag. Desondanks gingen de 
kopjes niet naar beneden. Er werd zowel voor als na de rust geprobeerd en geprobeerd en nog eens geprobeerd. Dat 
we verloren hebben, is uiteraard jammer. Dat we er voor zijn blijven gaan, is echter belangrijker. Met zo’n fighting 
spirit kan het volgende keer alleen maar beter gaan.  
 

Linda 
 

U19A 
 
AKC/Luma  - Scaldis A :  20 - 14  (10 – 7)) 
Doelpunten voor/tegen 
Dames : Amber 3/0 – Eline 2/1 – Chaya 0/4 – Rubi 3/1 (Famke) 
Heren :  Kian 4+1P/1 – Raf 0/1 – Demy 4+1P/4 – Brend 1/0 (Kyan 1/1 – Loran 0/1) 
 
Onder een stralend zonnetje starten we aan het nieuwe seizoen. Eéntje zonder nationaal tornooi, maar met een 
veldreeks waaruit bepaald zal worden wie mag strijden in zaal voor de titel. De eerste 2 van elke reeks zijn 
geplaatst en daar wij met Vobako A en Scaldis A staan is/was het toch even afwachten want geen sinecure.  Met 
een nieuw trio aan het hoofd zijn we aan de voorbereiding begonnen in niet zo ideale omstandigheden. We zijn nog 
steeds niet zeker met welke spelers we verder gaan, hoe onze ploeg er dus zal uitzien in de verdere competitie en 
we trainen maar de helft van de week volledig. Er zijn betere omstandigheden om te starten aan een competitie. 
Iedereen zal wel zijn/haar mening hebben over deze situatie, maar ik kan alleen maar vragen ….. maak zo snel 
mogelijk duidelijk waar elke speler staat zodat iedereen in alle sereniteit kan verder werken aan haar/zijn 
toekomst. Hou wel in jullie achterhoofd dat het nog kids zijn, dat het geen speelballen mogen zijn van ego’s en dat 
zij deel uitmaken van de toekomst van AKC/Luma en dat vooral op middellange termijn. Hopelijk wordt dit snel 
opgelost en kunnen we ons focussen op onze eigen competitie en de ontwikkeling en toekomst van onze kids.  
De wedstrijd van dit weekend was al een degelijke test. Gelukkig voor ons miste Scaldis 2 sterkhouders en dat gaf 
ons toch wat ademruimte. De eerste 7 min was er niets te merken van de “verstoorde” voorbereiding want na 10 
schoten stond er al een heerlijke 8 – 0 op het bord. Nadien begon Scaldis agressiever te verdedigen, meer pressing 
te zetten en daar hadden we het toch wat moeilijk mee. Zij knaagden stilletjes aan hun achterstand en kwamen 
terug tot op 2 doelpunten. Gelukkig hadden de coachen jullie duidelijk nieuwe richtlijnen gegeven tijdens de rust 
want in de 2de helft liepen jullie terug uit tot 6 doelpunten om deze kloof rustig te kunnen vast houden. Meestal 
noem ik geen namen in een verslag, maar vandaag toch een dikke merci aan Brend (U19b) en Kyan (U16A) om ons 
te versterken en het mee mogelijk te maken om de verdere voorronde van het veld met bonus te kunnen afwerken. 
Volgende week een nieuwe uitdaging …. Vobako evenaren met hun 43 doelpunten zou ik zeggen. 
 
Succes.  One team. 

DN 
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U19B 
 

Even voorstellen: de U19B 
Bij het begin van het nieuwe seizoen stellen we jullie met plezier onze nieuwe U19B-ploeg voor. Zij is grotendeels 
gebaseerd op de U16B van vorig seizoen, die toen een prachtprestatie neerzette door de veldfinale te bereiken. Het 
ligt zeker nog bij heel AKC/Luma vers in het geheugen hoe zij daar het sterke Vobako partij gaven. Dit jaar wordt 
deze kern nog versterkt met Vaja en Scott, die van de U16A komen, en Zoë Haghebaert, die de overstap maakte 
van ASKC. Welkom aan de nieuwe dame ! Verder in het team: dames Hayley, Charlotte, Elise en Hanne, en heren 
Brend (de grote), Kasper, Matti, Yaro en Peter. Allemaal eerstejaars dus, die zich nu zullen proberen staande te 
houden in het geweld van de U19, met spelers die dikwijls twee jaar ouder zijn. Ook in gestalte zullen we nog wat 
moeten inhalen op de reuzen uit die leeftijdscategorie, want enkele van onze spelers zijn letterlijk nog aan het 
groeien.  

Al dit talent zal dit jaar goed worden begeleid door Aaron en duivel-doet-al Eddy.  

De ambities zijn realistisch, maar toch uitdagend. Aangezien de reglementen ons toch niet meer toelaten om naast 
onze A-ploeg in de A-reeks te geraken mikken we op de groeipoule. Dat is dus ook de juiste benaming voor wat we 
nastreven. Ook vanuit onze reeks in de voorronde op het veld is dat een goede ambitie. We moeten dan de derde of 
vierde plaats halen. De A-ploegen van Kwik en Boeckenberg zijn uitgesproken favoriet voor de twee eerste 
plaatsen. Maar tegen Voorwaarts B, Temse B, Catba B en KCBJ moeten we wel opgewassen zijn. We gaan dus met 
overtuiging voor de derde plaats. Op ons eigen MMM-tornooi waren we in het B-tornooi trouwens ongeslagen. 

Ook nog even onze sponsors in het zonnetje zetten: vooraan op de truitjes prijkt Keurslager Didier en Barbara 
uit de Gen. Slingeneyerlaan in Deurne, vlak bij het Wim Saerensplein. Een warm aanbevolen adres voor al uw 
charcuterie en heerlijk bereide gerechten. Euro-Drive siert dan weer de rugzijde van de truitjes. Mama Isabelle 
en haar team brengen u met plezier naar eender welke luchthaven, zodat u zonder zorgen uw vakantie of 
zakenreis kunt aanvatten. 

AKC/Luma B – Boeckenberg : 6-25 
Aanval:         Hayley, Zoë, Kasper 1, Yaro 
Verdediging: Charlotte, Vaja, Matti, Scott 4 (3sw) 
Ingevallen:    Elise 1, Loran, Hanne 
 
Om te starten kregen we dadelijk een van de twee kleppers van onze reeks op bezoek en we waren duidelijk nog te 
groen. De omstandigheden zaten natuurlijk ook niet mee. Brend werd doorgeschoven naar de U19A. Door de snelle 
opgang van Lars en Raf, en de late terugkeer uit vakantie van Loran had men daar een heer te kort. Onze grootste 
heer moeten missen is zeker een zware handicap voor ons ploegje. Daarnaast is Peter ook al een tijdje gekwetst 
(we hopen op een spoedig herstel !). Loran kwam ons dan maar helpen, en nam plaats op de bank. Tot overmaat 
van ramp kwetste ook Vaja zich na drie minuten en zij moest van het terrein worden gedragen. De dag na de 
wedstrijd is zij nog steeds moeilijk te been, en het valt af te wachten hoe snel zij weer speelklaar geraakt. Tenslotte 
is Zoë nog niet 100% hersteld van een blessure. 
Boeckenberg maakte dan ook snel duidelijk dat zij heer en meester waren over de wedstrijd. Bij de rust stond het 
al 1-12. Enkel Scott kon scoren met een mooi shot. Vooral viel op dat we enorm veel strafworpen tegen kregen, wel 
zeven in de eerste helft. Lag dat aan de scheidsrechter of is dat de gewoonte bij de U19 ? In ieder geval waren de 
fouten dikwijls ook te duidelijk en moeten we hier mee leren omgaan. 
Na de rust was er wat beterschap, ook omdat de tegenstander de teugels liet vieren. We kregen maar twee 
strafworpen meer tegen, en kregen er drie mee. Scott zette die allemaal om. Ook Kasper en Elise konden een 
goaltje binnenprikken, zodat we de eer konden redden, en toch met een beter gevoel de match konden beëindigen. 
Volgende week zijn we vrij. Tijd om de kwetsuren te laten herstellen en op te bouwen naar onze volgende 
thuismatch tegen Catba B. Dan moeten we er staan. 
 

Uw verslaggevers dit seizoen: Jan, en (bij afwezigheid daarvan) Sonja 
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